Anvisning för anmälan om
Ny förening
Läs anvisningen innan du fyller i blanketten

Varför anmäla ny förening
Sundsvalls kommun har ett föreningsregister på sin hemsida där allmänheten kan söka
kontaktuppgifter till föreningar. Antingen via namn, typ av förening eller utifrån vilken
verksamhet föreningen har. Som nystartad förening är det extra värdefullt att kunna synas
här och kommunen vill ge alla möjlighet att hitta den förening man söker.
Så här fyller du i och skickar in blanketten
Föreningsuppgifter

Fyll i grunduppgifter till föreningen såsom; föreningens namn, organisationsnummer
adresser med mera. Dessa uppgifter ligger till grund för föreningsregistret på Sundsvalls
kommuns hemsida samt för att föreningsbyrån ska kunna handlägga och betala ut
eventuella bidrag som söks framöver.
Medlemsuppgifter

Fyll i antalet medlemmar uppdelat i olika ålderskategorier. Även medlemsavgiften ska
fyllas i.
Kontaktuppgifter

Ange kontaktuppgifter till föreningens ordförande, kassör och revisor. Det som ska anges
är namn, telefon och e-post.
Föreningens verksamhet

Ange vilken verksamhet föreningen bedriver. Beskriv den så utförligt som möjligt. Dessa
uppgifter ligger till grund för sökbarheten på föreningsregistret samt för att handläggarna
på föreningsbyrån ska få en förståelse för vilken typ av förening det är och på så sätt
lättare kunna ta ställning till eventuella framtida bidragsansökningar.
Övrig information

Finns det annat av vikt som föreningsbyrån behöver veta så fyll i det här.
Komplett ansökan, bilagor som måste bifogas

För att föreningen ska kunna registreras behöver samtliga bilagor bifogas
anmälningsblanketten. Det som måste bifogas är; protokoll från bildande
möte/årsmötesprotokoll, protokoll från konstituerande möte, föreningens stadgar,
registreringsbevis från Skatteverket samt registreringsbevis från banken på att
bankgiro/plusgiro/bankkonto tillhör föreningen.
Kryssrutorna

Föreningsbyrån ser helst att man läser anvisningen till blanketten innan den fylls i. Detta
för att minska risken för att missa något vid inlämningen, men också för att föreningen
ska få så stor förståelse som möjligt för varför vissa uppgifter behöver lämnas.
En del av föreningsbyråns uppdrag är att ge en service till allmänheten i och utanför
Sundsvalls kommun så att alla föreningar som finns i kommunen, oavsett om föreningen
söker bidrag eller inte, ska kunna sökas upp på ett enkelts sätt via kommunens hemsida.
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Det är inte alla föreningar som har kontaktuppgifter som enbart tillhör föreningen, utan
det är vanligt att det är en privatperson som står som kontaktperson i olika sammanhang. I
dessa uppgifter kan det framgå olika personuppgifter och därför behöver föreningen
kryssa i att dessa publiceras på nätet.
Varför tar föreningsbyrån in uppgifter om föreningen

Det är viktigt att veta att föreningsbyrån inte tar in mer uppgifter än vad som är
nödvändigt för registrering av anmälan och handläggning av eventuella ansökningar.
Vi vill också upplysa om att kultur- och fritidsnämnden är skyldig att på din begäran
snarast rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter som inte har behandlats i
enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns att läsa på
hemsidan: https://sundsvall.se/kommun-och-politik/overklaga-beslutrattssakerhet/behandling-av-personuppgifter/
Skriva under

Den eller de personer som skriver under anmälan försäkrar att de har befogenhet att
skriva under (är utsedda av styrelsen att teckna föreningens firma eller har på annat sätt
som går att styrka fått uppdraget att skriva under) samt att lämnade uppgifter i anmälan är
korrekta.
Skicka in blankett och underlag

Föreningsbyrån tar helst emot dokument via e-post. De filer som skickas in ska vara i
pdf-format (inga bildformat och inte en sida per fil). Det går även att skicka in
ansökningar och underlag via post eller genom att lämna in dem till föreningsbyrån.
Tänk på att samtliga underlag som kräver underskrifter måste vara undertecknade när de
skickas in.
När ska anmälan lämnas in
Föreningsbyrån tar löpande under hela året emot anmälningar av nya föreningar till
föreningensregistret.
Mer information
På Sundsvalls kommuns hemsida finns kommunens regelverk för föreningsbidrag att
läsa, där finns även information om de olika bidragsformer och annat som är intressant
för studieförbund och föreningar.
Prenumerera på Föreningsbladet, se länken under, och följ Föreningsbyrån på facebook
för att få senaste informationen från oss.
https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbladet/
Kontaktuppgifter till föreningsbyrån
Telefon: 060-19 84 00, e-post: foreningsbyran@sundsvall.se, hemsida: sundsvall.se
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